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আউমুজফল্লাজ জভনা াইত্বাজনয যািীভ। জফজভল্লাজয যাভানীয যাীভ। 

ইন্নার াভদাজরল্লা য়া ারাতু য়া ারাভু ‘আরা যাূজরল্লা য়া ‘আরা আজরজ য়া 

আাজফজ াল্লাভ তাজরভান কাীযা। 

আ ারাভু আরাইকুভ য়া যাভাতুল্লা। 

‘আম্মা ফা’আদ  

ফাস্তফতা ১ 

জিাদদয দায়ায প্রায় ৯৫% িুদে থাদক ‘ককন জিাদ’ – এ জনদয় আদরাচনা। ‘কীবাদফ 

জিাদ’ – এ জনদয় আদরাচনা য় ফাজক ৫% এ। ংখ্যাটা ৫-এয চাইদত আদযা ক াট দত 

াদয। ুতযাং জিাদ ংক্রান্ত অজধকাং করখ্া, ফক্তফয, জবজি ইতযাজদ কথদক ‘ককন জিাদ 

কযদত দফ’ – এ প্রদেয উত্তয জনদয় অতযন্ত জফস্তাজযত আদরাচনা কদর, কীবাদফ জিাদ 

কযদত দফ এ জনদয় খু্ফ কফজ জক ু িানা মায় না। 

আয এয ক দন ক্ত কাযণ আদ । উম্মায ভূর ভযা র তাযা জফজবন্ন বুর ফযাখ্যা, 

দুজনয়ায বাদরাফাা, ভৃতুযদক অ ি কযা – ইতযাজদ কাযদণ জফশুদ্ধ তাজদ ম্পদকে প্রায় 

অজ্ঞ অফস্থায় আদ । তায়াজিদতয জযচয়  তাদদয ফিেন কযায ফযাাদয কফদখ্য়ার দয়দ । 

আর য়ারা য়ার ফাযা জফসৃ্মত দয়দ । পযম দাজয়ত্ব জিাদ কথদক দূদয দয আদ । তাই 
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মাযা জফশ্বিুদে জিাদদয কনতৃত্ব জদদেন তাদদয ভূর কপাকা থাদক ঘুভন্ত উম্মাদক 

িািাফায। এ াো ‚কীবাদফ জিাদ’ – এ আদরাচনায ভদধয যণদকৌর, স্বল্পদভয়াদী  

দীঘেদভয়াদী উদেয, উদেয ফাস্তফায়দনয িনয িৃীত জরজ, স্ট্র্যাজটজি (strategy), টযাকজটক 

(tactics) ইতযাজদ জফলয় থাদক। মজদ এধযদণয জফলয় াফজরকজর আদরাচনা কযা য়, 

িণভানুদলয াভদন প্রকা কযা য় তাদর কটা ভুিাজজদনদক ককৌরিতবাদফ ঝুজকূণে 

অফস্থাদন জনদয় মায়। কাযণ ভুযতাদ তায়ািীত  কুপপাদযয াভদন জফলয়গুদরা প্রকা 

কদয় মায়। 

একইাদথ, এ তয কম স্ট্র্যাজটজিক  টযাকজটকার জফলদয় আদরাচনা প্রদতযক জিাদ ভথেক 

ফা জিাজদ আদিারদনয াদথ মুক্ত ফযজক্তয িনয ভানানই না। প্রদতযক ফযজক্তদক এ 

জফলয়গুদরা িানাদনা আফযক না। দফোজয, জিাদ একজট পযম ইফাদাত – এ তয 

উস্থাদনয য একিন ভুজভদনয প্রথভ দাজয়ত্ব র ক দাজয়ত্ব ারদন দচষ্ট য়া। আয 

কমদতু জিাদ একজট িাভাতফদ্ধ ইফাদত তাই ফযজক্তয উয আফযক র িাভাতফদ্ধ য়া। 

কাযণ মা জক ু আফযকদক অিেদনয িনয প্রদয়ািন তায ফজক ুই আফযদক জযণত য়। 

আয মখ্ন ফযজক্ত িাভাতফদ্ধ য়, তখ্ন িাভা’আ তাদক জদকজনদদেনা জদদত থাদক  দাজয়ত্ব 

ফন্টন কদয। তাই জিাজদ আদিারদনয প্রজত দায়াত কদয়ায কেদে, িনাধাযণদক 
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আদিারদনয াদথ মুক্ত কযায কেদে, ‘জিাদ কীবাদফ?’ – প্রাথজভক মোদয় এ আদরাচনা 

কতভন গুরুত্বূণে য় না। 

তদফ অনস্বীকামে তয র, ককান দর ফা আদিারদনয কাি, কাদিয প্রকৃজত, জচন্তাধাযা, 

আদে, উদেয, দ্ধজত, নীজতভারা, আজিদা, জদরফা, জরজ - ইতযাজদ ম্পদকে জিক 

ধাযণা না থাকদর কভেীদদয দে ম্ভফ না কাদিয কেদে জনদিদদয দফোচ্চটুকু কদয়ায। 

এ অনস্বীকামে কম ককফরভাে াফজরকজর কমফ জভজিয়া জযজরি (ফই, জযারা, ফয়ান, 

জবজি) ায়া মায় তায ভাধযদভ এফগুদরা জফলয় ম্পদকে জিক ধাযণা অিেন কযা 

অজধকাংদয দেই ম্ভফ না। তদফ আরাভদুজরল্লা কত কফ কদয়ক ফ য ধদয 

আন্তিোজতক ভুিাজজদন জভজিয়াগুদরা এফং, িত প্রায় দুই ফ য ধদয ফাংরাবালায 

জভজিয়াগুদরাদত ধীযিজতদত দর এফ জফলদয় জক ু জক ু আদরাচনা উদি আদ । এিনয 

জিাজদ আদিারদনয াদথ মুক্ত কর বাই এফং কর ভথেক বাইদদয উজচৎ জিাজদ 

জভজিয়ায জযজরিভূ ম্পদকে ভযক য়াজকফার থাকা, জফদল ভুিাজজদন উরাভা  

উভাযায জকতাফ, জযারা  ফয়ানগুদরা িবীয ভদনাদমাদিয াদথ ো  এ জনদয় জচন্তা 

কযা। 

এ দীঘে বূজভকায উদেয কী? 
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উদেয র, ফাংরাদদদ এফং উভাদদদ জিাদদয ফযাাদয ভুিাজজদদনয বূজভকা কী দফ? 

– এ প্রদেয ফযাাদয আভাদদয জচন্তাদক জযক্ক  স্বে কযায গুরুত্ব ম্পদকে বাইদদয স্মযণ 

কজযদয় কদয়া। কাযণ জিাদদয কেদে িমফা কমভন থাকা প্রদয়ািন কতভজনবাদফ উমুক্ত 

ভদয় জিাজদ আদিারদনয প্রদয়ািদনই কই িমফাদক কদরার কযায প্রফণতা প্রদয়ািন। 

দরীর-আজদল্লা িানা থাকা কমভন প্রদয়ািন, কতভজন প্রদয়ািন আজরাত  এয ফযফাজযক 

জ্ঞান। ফযফা ারার না াযাভ দে – তা িানা কমভন প্রদয়ািন, কতভজনবাদফ িানা প্রদয়ািন 

ফযফা কদতাটুক রাবিনক দে। 

ফাস্তফতা ২ 

জফজবন্ন কাযদণ এ বূজভদত জিাজদ আদিারদনয ভথেকদদয ভদধয ফযাকবাদফ, এফং 

আদিারদনয দে দায়াত দানকাযী, এভনজক আদিারদনয জক্রয় কভেীদদয ভদধয উদয 

আদরাজচত জফলদয়য কফ জক ুয ফযাাদয জিক ফা মদথষ্ট ধাযণা কনই। ফ ফযজক্তয ফ 

ফযাাদয ধাযণা থাকা অজযামে না। তদফ জনদিদদয অজ্ঞতা ম্পদকে অফিত থাকা এফং 

প্রদয়ািদনয নতুন জক ু কখ্ায িনয ইজতফাচক ভদনাবাফ ফায ভদধয থাকা প্রদয়ািন। জতজন 

কম দদরযই কান না ককন। এদেদে কক কদতাজদন ধদয কাদিয াদথ মুক্ত আদ , কক কায 

আদি কাি শুরু কদযদ , াধাযন ভানুদলয কাদ  কায ভমোদা ফা অফস্থান কদতাটুকু – ইতযাজদ 
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জফলয় প্রাজিক না। ফযং এফ জফলয় জনদয় অজধক জচন্তা, অজধকাং কেদেই চূোন্ত উদেয 

অিেদনয দথ প্রজতফন্ধকতা দয় দাোয়। 

একথাগুদরা ফযজক্তয কেদে কমভন প্রদমািয, কতভজনবাদফ ংিিদনয কেদে প্রদমািয। 

উদযাক্ত ফাস্তফতাগুদরায জফদফচনায় এ দুফের ফািা কচষ্টা কযদফ জনি তুে াভথেয অনুমায়ী 

জিাজদ আদিারদনয াদথ মুক্ত কর বাই  ভথেকদদয িনয উদল্লজখ্ত এভন ফ জফলদয় 

জক ু জফলয় জযষ্কায কযা কমগুদরা ম্পদকে আভাদদয জচন্তাধাযায় জযক্কতা  স্বেতা আা 

দযকায, জফইমজনল্লা। ইনা আল্লা এয ভদধয ভুিাজজদদনয করযাণ জনজত আদ । কাযণ 

মতেন জনি দাজয়ত্ব, উদেয  বূজভকা ম্পদকে ককউ ূণে দচতন য় না, ততেণ তায 

দে মথামথ বাদফ দাজয়ত্ব ারন ম্ভফ য় না। 

আল্লা ি করুন। য়াভা তাজপজি ইল্লা জফল্লা। 

ারাত  ারাভ ফজলেত কাক আভাদদয নফী ভুাম্মাদ, তাাঁয জযফায  তাাঁয াাজফিদণয 

উয, ককয়াভত মেন্ত। 
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    সু্কর অপ জিাদ ১ - অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত বূজভিঃ 

জিাদ ককাথায় দফ? কীবাদফ দফ? 

এখ্াদন কম জফদেলণ তুদর ধযা দে তা ককান ায’ঈ পদতায়া না। ফযং ভয়দাদনয ফাস্তফতায 

আদরাদক জক ু ভুিাজজদন উভাযায ইিজতাদ, এফং িাইদাতুর জিাদদয ভত। এদেদে 

ককউ জবন্নভত কালণ কযদতই াদযন। তদফ কিজযরা মুদ্ধ, যািনীজত  ভয়দাদনয ফাস্তফতায 

াদথ য়াজকফার না, দীঘেজদন জিাজদ আদিারদনয কনতৃত্ব কদয়জন এভন কাদযা কথা 

স্ববাফতই কতভন গুরুত্ব াফায কমািয না। মাদদয জিাদদয ফযাাদয জ্ঞান র ঘদয ফদ 

ফই/আজটেদকর ো, জবজি কদখ্া, জকংফা দায়াজত কাি কযা, জকংফা ফাংরাদদদ জক ু 

অাদযন কযা, তাদদয কথা ায়খ্ উাভা, ায়খ্ আইভান, ায়খ্ আফু ফাকয নাজি, ায়খ্ 

আফু ভুাফ আ-ুজয, ায়খ্ াইপ আর-আদর, ায়খ্ আফু জপযা আ-ুজয অনযানযদদয 

কথায াভদন কতভন ককান গ্রণদমািযতা যাদখ্ না। এটা ায়খ্দদয ম্মান  ফযজক্তজযচদয়য 

কাযদণ না। তাদদয দীঘেজদদনয, একাজধক ভয়দাদনয, একাজধক তানিীদভয, একাজধক মুদদ্ধয, 

একাজধক ভদিদর কাি কযায অজবজ্ঞতায কাযদণ। কম িাদন আয কম িাদন না, ক ভান 

না। 

ভূর আদরাচনায় মাফায আদি ইভাভ য়ার ভুিাজেদ ায়খ্ উাভা জফন রাজদদনয যাজভাহুল্লা 

একজট উজক্ত আজভ আফাদযা ভদন কজযদয় জদজে। এই উজক্তজট গুরুত্বূণে, কাযণ এদত এভন 
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এক ফাস্তফতা পুদট উদিদ  মা অনুধাফন কযা  াো ভযায ভাধান জকংফা রেয অিেন ম্ভফ 

না - 

"ম্ভফত এয আদি আজভ এ জফলদয় কথা ফদরজ । ফতেভাদন আভাদদয ত্রুদদয তুরনা র 

একজট জফলাক্ত িাদ য নযায়। ধযা মাক, এই িাদ য কাদেয ুরুত্ব র ৫০ কজভ। িা জটয 

জফজবন্ন দদদঘেযয  ুরুদত্বয অদনক িার-ারা, াখ্া-প্রাখ্া আদ । 

িা জটয কাে র অযাদভজযকা। আয নযাদটায দয অনযানয কদগুদরা, আযফ াকদিাষ্ঠী, 

ইতযাজদ র িা জটয জফজবন্ন াখ্া-প্রাখ্া স্বরূ। আয আভাদদয (ভুিাজজদন) তুরনা র, ক 

ফযজক্তয ভদতা কম এই িা  ককদট কপরদত চায়। জকন্তু আভাদদয েভতা, াভথেয এফং উকযণ 

ীজভত। তাই আভযা দ্রুত এ কািজট (িা  ককদট কপরা) কযদত েভ নই। আভাদদয 

একভাে উায় র, ক্রভািত প্রদচষ্টায ভাধযদভ ধীদয ধীদয একজট কযাদতয ভাধযদভ এই 

িাদ য কােজটদক ককদট কপরা। আভাদদয রেয র, এই িাদ য কাে ককদট কপরা, এফং 

িা জট বূাজতত ফায আদি না থাভা। 

ধরুন, আভযা িাদ য কাদেয ৩০ কজভয ভদতা ককদট কপদরজ । এখ্ন, আভযা একটা ুু্দমাি 

করাভ িাদ  ককান একজট িার, কমভন জিদটন; মূ্পণে বাদফ ককদট কপরায। এদেদে 

আভাদদয উজচৎ দফ এই ুু্দমাি উদো কদয, কাে মূ্পণেবাদফ কাাঁটায কাদি ভদনাজনদফ 

কযা। 
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মজদ আভযা এই িার, জকংফা কই িার কাটা জনদয় ফযস্ত দয় জয, তাদর আভযা কখ্দনাই 

আভাদদয ভূর কাি (কাে ককদট কুপদযয িা দক বূাজতত কযা) ম্পন্ন কযদত াযদফা না। 

এবাদফ আভাদদয কাদিয িজত ফাধাপ্রাপ্ত দফ, এফং আদযা গুরুতয ফযাায র, আভাদদয 

প্রদচষ্টা ফযথেতায় মেফজত দফ। 

িা  বূাজতত না য়া মেন্ত আভযা আভযা কাে কাটায কাি চাজরদয় মাদফা। ইনা আল্লাহ্, 

িা  বূাজতত ফায য, াখ্াগুদরা আনাআজনই ভাযা মাদফ।" 

-আর ইভাভ আর ভুিাজেদ াইখ্ উাভা জফন রাজদন যাজভাহুল্লা 

[অযাদফাটাফাদ িকুদভন্ট কথদক িৃীত] 

এই উজক্তদত গুরুত্বূণে জক ু ফাস্তফতা উদি এদদ । তায ভদধয অনযতভ র - 

১) আভাদদয  ত্রুয ভদধয জক্তয ফযাক বাযাভযীনতা যদয়দ  

২) অথেস্বল্পতা 

৩) মোপ্ত উমুক্ত িনফদরয অবাফ 
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ইজতূদফে ‚একজট ককৌরিত মোদরাচনা’ ীলেক করখ্ায় আজভ জফলয়গুদরা জনদয় আদরাচনা 

কদযজ , তাই এখ্াদন কগুদরায ুনযাফৃজত্ত কযা র না। তদফ এক কথায় মজদ আভযা 

াইদখ্য এ উজক্তদত পুদট িা ফাস্তফতায াযভভে তুদর ধযদত চাই তদফ ফরা মায় – 

আভযা ীজভত াভথেয জদদয় অতযন্ত দাজভ একজট ণয ককনায কচষ্টা কযজ । 

এই ভূহুদতে আভাদদয আদ  মতটুক ীজভত াভথেয আদ  তা জদদয় এই ণয ককনা ম্ভফ না। 

তাদর কী কযণীয়? 

ধরুন আনায কাদ  ১,০০০ টাকা আদ । আজন ১০ ককাজট টাকা দাদভয ককান ীযায 

টুকদযা জকনদত চাদেন। আজন কী কযদফন? মজদ আজন দৃঢ় ঙ্কল্প ন তাদর আজন 

আনায এই ১,০০০ টাকাদক ুাঁজি জদদফ ফযফায কদয ১০ ককাজটদত কৌ াদনায কচষ্টা 

কযদফন। আজন আনায এই ১,০০০ টাকা জফজবন্ন ফযফায় খ্াটাদফন। তা কথদক রাব অিেন 

কযদফন, আফায খ্াটাদফন, এফং এবাদফ আদস্ত আদস্ত আনায রদেযয জদদক এদিাদত 

থাকদফন। 

স্বাবাজফকবাদফই তাদর উংায টানা মায় কম, আভাদদয ীজভত াভথেয আভযা ককাথায় 

ককাথায় ফযয় কযদফা তা জনদয় অতযন্ত গুরুদত্বয াদথ জচন্তায যই জদ্ধান্ত কনয়া উজচৎ। মজদ 

করাদপরা কদয, জকংফা আদফদিয ফফতেী দয় আভযা ফ ম্বর আদিই খ্যচ কদয কপজর 

তাদর প্রকৃত প্রদয়ািন ূণে কযা আভাদদয দে ম্ভফ দফ না। মজদ আজন মাচাইফা াই না 
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কদয, ফািাদযয অফস্থা না ফুদঝ, জন ক বাদরারািা, আদফি জকংফা কাদযা কথায় কান জদদয় 

আদাদয ফ ফযফায় টাকা খ্াজটদয় কপদরন, তাদর আনায দথ ফায ম্ভাফনা কফ 

প্রকট। 

জিাজদ আদিারদনয কেদে, প্রাদয়াজিকবাদফ এই কথায অথে র – জিাজদ তানজিভগুদরা 

কীবাদফ  ককাথায়, ককান ভাোয় িনফর, অথে  অস্ত্র ফযয় কযদফ কটা জিকবাদফ জনধোযন 

কযা আফযক। মজদ জিাজদ আদিারন এটা কযদত ফযথে য় তাদর তা চযভ ভাোয েজত 

ফদয় জনদয় আদফ। কমদতু এই আদিারদনয াভথেয ীজভত। 

এই কেদে ায়খ্ আজতয়াতুল্লা আর-জরব্বীয যাজভাহুল্লা একজট কথা স্মযণ কজযদয় জদদত 

চাই – 

‚জিাদ কযা র নতুন ফযফা শুরু কযায ভদতা। আয আল্লা জিাদদক ফযফাই ফদরদ ন। 

ফযফায শুরু কযায আদি আনাদক কফ জক ু জফলদয় জচন্তা কযদত দফ। আজন জকন্তু শুধু 

ফযফাটা ারার দে নাজক এটাই কদখ্দফন না। এটা র ায’ঈ অং। জকন্তু আনাদক 

আদযা কাি কযদত দফ। ফািায জনদয় িদফলণা কযদত দফ মাদত কদয আনায জিজনদয 

চাজদা আদ  জক না এটা ফুঝদত াদযন। কাযণ মজদ আনায ভূর রেয আল্লাদক খু্জ 

কযা  তাাঁয ন্তুজষ্ট অিেন কযা, জকন্তু াাাজ িীজফকা অিেন কযা আনায রেয। 
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তাই আনাদক জচন্তা কযদত দফ, জকবাদফ রাব কযা মাদফ। আনায জচন্তা কযদত দফ ককান 

িায়িায় কদাকান জদদর কটা রাবিনক দফ। জচন্তা কযদত দফ কাযা আনায ভূর কক্রতা 

দফ, তাদদয কাদ  জকবাদফ আনায ণযদক উস্থান কযা কমদত াদয। জকবাদফ ভাদকেজটং 

কযদত দফ, ভারাভার কৌ াদত দফ। এ জফলয়গুদরা আজন এোদত াযদফন না। শুধুভাে 

ণয ারার য়াই প্রজপট কযায িনয মদথষ্ট না। 

এ একই কথা খ্াদট জিাদদয কেদে। আনাদক শুধুভাে ায’ঈ জদকটা কদখ্দর দফ না। 

কাযণ আজন দুদটা রদেযয ভদধয কমদকান একটা চাদেন। আনায একজট রেয র াাদা 

অথফা াযীয়া প্রজতষ্ঠা। াাাজ আনায রেয র ভুজরভ উম্মাদক অতযাচায  

জনমোতন কথদক যো কযা। অথোৎ এ দুদটা উদেয জনদয়ই আনাদক কাি কযদত দফ। আয 

তাই আনাদক াভজযক েভতা, িনফর, ফাদিট, স্ট্র্যাজটজি, যণদকৌর, ককান ত্রুয উয 

আঘাত ানা অগ্রাজধকায াদফ – এ ফ জক ুই জচন্তা কযদত দফ। 

অথোৎ কফ জক ু জফলয় জনদয় আনাদক জচন্তা কযদত দফ, জনদিদক প্রে কযদত দফ। ককন 

জখ্রাপদতয তন ঘটদরা? ফতেভাদন উম্মায যািননজতক অফস্থা কী? আভাদদয দুফেরতায 

কাযণ কী? আভযা কী কী অুজফধায় বুিজ ? আভাদদয দথ ভূর ফাধা কী? আভাদদয িনয 

ফদচদয় ফে হুভজক কী? আভাদদয ত্রুদদয ভূর জক্ত কী? তাদদয দফজষ্টয কী? আয এ ফ 

জক ুয আদরাদক ত্রুয জফরুদদ্ধ ফোজধক উমুক্ত  ফাস্তফম্মত স্ট্র্যাজটজি কী? 
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এফ জক ু জচন্তা কদযই আনাদক অগ্রয দত দফ। কাযণ জিাদ একটা নতুন ফযফা শুরু 

কযায ভদতা।‛ 

ায়খ্ আজতয়াতুল্লা আর-জরজফ যাজভাহুল্লা [আ াাফ জভজিয়া] 

মজদ ায়দখ্য চভৎকায এই উদাযণ আভযা ফুজঝ তাদর যফতেী প্রে র – জিাজদ 

আদিারন জিক ককান ককান ফযফায় তায ীজভত ুাঁজি খ্াটাদফ? আয এদেদে এক-একজট 

অঞ্চর ফা কদ-বূজভ দফ এক-একজট ফযফা। 

প্রাথজভক মোদয় – অথোৎ অঞ্চরজবজত্তক জিাজদ আদদেয তানজিদভয মোদয়, এ জফলদয় ূক্ষ্ম 

আদরাচনা অনুজস্থত জ র ফরা মায়। ফ তানজিভ জনি জনি অঞ্চদর ভয়দান কাদয়ভ কযা, 

জিতার কযা, তাগুতদক উদেদ কযাদক জনদিদদয রেয জদদফ জনধোযন কদযজ র। জভদযয 

িাভাতুর জিাদ  িাভা’আ ইরাজভয়যা, জরজফয়ায আর িাভা’আ ইরাজভয়যা আর 

ভুিাজতরা জফ জরজফয়া, জপজরজস্তদনয জফজবন্ন দর, জজযয়ায আর তা’জরয়া আর-ভুিাজতরা, প্রথভ 

আপিান জিাদ ককজিক দর, কাশ্মীদযয জফজবন্ন তানজিভ এইবাদফ অগ্রয দয়জ র। ভিায 

ফযায র প্রদতযক এভন তানজিভ জনদিদদয কািদকই, জনদিয ভয়দানদকই ফদচদয় 

গুরুত্বূণে ভদন কযজ দরা। এই দ্ধজতয অনুযদণয কাযদণ এভন প্রজতজট তানজিভই জনি 

জনি অঞ্চদর অতযন্ত ককাণিাা দয় দে। যফতেীদত িাইদাতুর জিাদ  এয কলাফার 
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জিাদদয ভানাদিয িন্মই য় প্রথভ মোদয়য এ ভানাদিয ফযথেতা কথদক উত্তযদনয 

উদেদয। 

আভাদদয বূখ্দে দুজট জিাজদ িাভা’আ – যকাতুর জিাদ এফং িাভাতুর ভুিাজজদন 

ফাংরাদদ – াধযভত অঞ্চর জবজত্তক ভানাি অনুমায়ী কাি কযায জদ্ধান্ত কনয়। আল্লা 

তাদদয উত্তভ প্রজতদান দান করুন। জকন্তু অফধাজযতবাদফই অনযানয িায়িাদত মা দয়জ র, 

এখ্াদন তায ুনযাফৃজত্ত য়। আয এয কাযণ র আল্লায জক ু অরঙ্ঘনীয় জনয়ভ আদ  

কমগুরয ফযাাদয ককউই  াে ায় না। মাযা অঞ্চর জবজত্তক দ্ধজতদত কাি কদযদ ন এই 

বূখ্দে এফং অনযে, তাদদয ফযথেতায ভূর কাযণ র অঞ্চরজবজত্তক তাগুত উৎখ্াদতয এ 

দ্ধজতয কভৌজরক দুফেরতা। এয অথে এই না কম এফ তানজিদভয দযদদয ইখ্রা ফা 

দেতা জ র না। ফযং আভযা উদটাটাই ভদন কজয, এফং ুধাযণাই যাজখ্। জকন্তু মজদ দ্ধজত 

বুর য়, কদেদে পরাপর ককভন দফ তা ূফেজনধোজযত। 

দুিঃখ্িনক ফযাায র, ফতেভাদন এভন অদনক বাই আদ ন মাযা িাইদাতুর জিাদ এয 

ভানাি কফাদঝন, অনুযণ কদযন, জকংফা জিাজদ আদিারদনয াদথ মুক্ত থাকায কথা দাজফ 

কদযন। জকন্তু কদখ্া মায়, তাযা আদর ভানাি ফরদত প্রথভ মোদয়য এই আঞ্চজরক 

জিাদদয ভানািদক ফুদঝ থাদকন। াথেকয র তাযা একটা কলাফার ফা দফজশ্বক ংিিদনয 
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অধীদন এই আঞ্চজরক জিাদদয ভানাি অনুযণ কযাদক, কলাফার ভানাি ভদন কদযন। 

একই বুর ফাযফায দত কদখ্া তাািনক। 

মাই কাক। আঞ্চজরক জিাদদয ভানাদিয দুফেরতা ম্পদকে ‚একজট ককৌরিত মোদরাচনা‛ 

ীলেক জজযদি জফস্তাজযত আদরাচনা থাকায়, এখ্াদন ুনযাফৃজত্ত কযা র না। আগ্রী বাইদদয 

উক্ত জজযিজট োয অনুদযাধ কযজ । 

িাইদাতুর জিাদ ফেপ্রথভ এ জফলয়জট জনদয় জফদেলণ কদয। এফং ককান ককান ফযফাদক 

প্রাধানয কদয়া উজচৎ, অথোৎ ককান ককান বূজভদক প্রাধানয কদয়া দফ, এফং কীদয জবজত্তদত 

এ জনদয় অতযন্ত জফস্তাজযত  ুে আদরাচনা, িদফলণা  জফদেলণ তুদর ধদয। আয এয উয 

জবজত্ত কদযই িাইদাতুর জিাদ তাদদয কলাফার ভানাি  জযকল্পনা জনধোযন কদয কাি 

কদযদ  এফং কদয মাদে। জিাজদ আদিারদনয জযকল্পনা  ককৌর ংক্রান্ত জকতাফভূদ 

এ জফলয়জট জনদয় জফস্তয আদরাচনা দয়দ । আভযা এখ্াদন ংদেদ কগুদরায জক ুটা 

আদরাচনা কযদফা। 

জফবািনিঃ 

ৃজথফীয জফজবন্ন অঞ্চর  বূখ্েগুদরায ভদধয কীবাদফ জিাজদ আদিারদনয ীজভত েভতা 

(ুাঁজি) কাদি রািাদনা দফ এ ফযাাদয িাইদাতুর জিাদদয স্ট্র্যাজটজিস্ট ফা ভযদকৌরজফদ 

ায়খ্ আফু ফাকয নাজি যাজভাহুল্লা ফদরন – 
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 ‘...াম্প্রজতক ঘটনাফরীয কপ্রজেদত মেদফেন  জফদেলদণয য জিাজদ আদিারন জক ু 

বূখ্েদক, আদযা জিকবাদফ ফরদর জক ু অঞ্চরদক অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত অঞ্চর জদদফ জনধোজযত 

কদযদ । এই ‘অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত’ অঞ্চরগুদরা দফ ভুিাজজদদনয কাদিয  ভনদমাদিয ভূর 

ককি। ভুিাজজদন তাদদয ককিীবূত আক্রভনী জক্ত এফ অঞ্চদর কাদি রািাদফন, মাদত 

কদয তাদদয (ীজভত) জক্ত এভন ফ অঞ্চদর েয় না য় কমখ্াদন জক্তপ্রদয়াি (দীঘেদভয়াদী) 

ককান পরাপর ফদয় আনদফ না।’ [ইদযাতুর তায়াহ্হহু, আফু ফাকয নাজি ] 

ায়খ্ আফু ফাকয নাজম যাজভাহুল্লা ফদরন, ভুিাজদ উভাযা অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত অঞ্চর 

জনধোযদনয কেদে জক ু ুজনজদেষ্ট দফজদষ্টযয জদদক রেয কযদখ্দ ন। ককান বূখ্ে ফা অঞ্চর, 

‘অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত’ ফদর িণয ফায িনয কমফ দফজষ্টয থাকা আফযক কগুদরা র – 

- কবৌিজরক িবীযতা (Geographical Depth) – অথোৎ দীঘেদভয়াদী কিজযরা মুদ্ধ চাজরদয় 

কদয়ায িনয ককান অঞ্চদরয কবৌিজরক উদমাজিতা। 

- উক্ত অঞ্চদরয াকদিাষ্ঠীয ককিীয় ান তুরনাভূরকবাদফ দুফের য়া। অথোৎ েভতায 

ককি (যািধানী) কথদক দূযফতেী  ীভান্তফতেী অঞ্চদর াদকয জনয়ন্ত্রন তুরনাভূরক বাদফ 

দুফের য়া 

- জিাদ, ইরাজভ াদনয ফযাাদয দায়া ফযাক য়া 
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- উক্ত অঞ্চদরয িনদিাষ্ঠী জচন্তািত ভানজক িিদনয জদদক জদদয় মুদদ্ধয িনয উমুক্ত য়া – 

এই কেদে এক অঞ্চদরয করাদকয উয অনয অঞ্চদরয করাদকয প্রাধানয জদদয়দ ন 

- অদস্ত্রয িরবযতা 

ুতযাং ককান অঞ্চর জিাজদ াভজযক কভেকাদেয কেদে অগ্রাজধকায াদফ জক না, কটা 

জফদফচনায ভয় আভাদদয জভজরদয় কদখ্দত দফ ঐ অঞ্চদরয ভদধয এই দফজষ্টযগুদরা ককান 

ককান ভাোয় আদ , ফা আদদৌ আদ  জক না। 

াভজযক জদক জদদয় জচন্তা কযদর অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত অঞ্চরগুদরা  াো অনযানয অঞ্চরগুদরায জক ু 

দুফেরতা আদ , এভনজক কমগুদরাদত কভাটাভুজট জক্তারী ইরাজভ আদিারন ফা কচতনা আদ  

অথফা জিাজদ তানজমদভয অজস্তত্ব আদ , কগুদরাদত। এই দুফেরতাগুদরা র – 

- াকদিাষ্ঠী অতযন্ত জক্তারী 

- ানেভতা ককিীবূত, এফং েভতায প্রবাফ জফসৃ্তত। এভন ককান অঞ্চর কনই কমখ্াদন 

জক্তারী যকাযজফদযাধী ভদনাবাফ  জফদরা আদ  

- ভুিাজজদদনয চরাচদরয স্বাধীনতা অতযন্ত ীজভত 

- ভাি  িনিদণয ভানজকতা মুদদ্ধয িনয উমুক্ত না 
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রেয করুন, ুদযা জফলয়টা জনধোযন কযা দে পরবাদফ দীঘেদভয়াদী মুদ্ধ চাজরদয় মাফায 

রেযদক াভদন কযদখ্। আয এয কাযণ র ভুিাজজদদনয ফতেভান েভতায় ককান তাগুত 

াকদিাষ্ঠীয জফরুদদ্ধ মুদদ্ধ জফিয় অিেন কদয, ককান বুজভ দখ্র কদয, স্বল্প ভদয় ূণে 

তাভজকন (কতৃেত্ব) অিেন কযা  জটজকদয় যাখ্া ম্ভফ। মায প্রভান িাভাতুর ফািদাজদয কেদে 

আভযা কদদখ্জ । 

ায়খ্ আফু ভু’আফ আ-ুজযয পাকাল্লাহু আযা িদফলণাদত একই যকভ জদ্ধান্ত উদি 

এদদ । জতজন ককান বূজভ কথদক তাগুতদক টাদনা, কখ্াদন তাভজকন অিেন এফং াযীয়া 

প্রজতষ্ঠাদক ভয়দাজন মুদদ্ধয (Open Front Jihad) াদথ ংমুক্ত কদযদ ন। তায উংায 

র, ভয়দাজন মুদ্ধ ফযাতীত অয ককান ন্থায় এফগুদরা উদেয অিেন কযা ম্ভফ না। ককান 

বূখ্ে/অঞ্চদর ভুিাজজদন ভয়দাজন মুদদ্ধ িোদনায কথা জফদফচনা কযদফ এ জফলদয় আদরাচনা 

কযদত জিদয় জতজন ফদরন – 

কিজযরা কমাদ্ধায ফদচদয় ভাযাত্মক দুফেরতা র বুর ভদয় স্থায়ী ঘাাঁজট কথদক মুদদ্ধ িজেদয় 

মায়া। জনদিয স্থায়ী ঘাাঁজট  জনযাদ আশ্রয় স্থর (safe haven) যোয মুদদ্ধ ফাধয য়া 

কিজযরায িনয অতযন্ত েজতকাযক... 

ভয়দাজন মুদদ্ধ পর ফায িনয জক ু ককৌরিত ূফেদতেয উজস্থজত আফযক। আয পরতা 

ককফর আল্লাযই ে কথদক। 
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আফযক ূফেতে - কবৌিজরক 

১) উক্ত অঞ্চর জফসৃ্তত য়া কমখ্াদন স্বাধীনবাদফ ভুিাজজদন চরাচর কযদত াযদফ 

২) জফজবন্ন ধযদনয এরাকা থাকা (াাে, িির, ভরুবূজভ ইতযাজদ), রম্বা ীভান্ত থাকা 

৩) এভন িায়িা মা অফদযাধ কদয যাখ্া কজিন 

৪) জক ুটা দর াথুদয াফেতয অঞ্চর, িির ফা এধযদনয এরাকা থাকা। কাযণ এযকভ 

স্থাদন ত্রু ক াট িায়িায় অদনক কনা িভাদয়দত ফাধয য়, এফং তাদদয কভাকাদফরা কযা 

ি য়। এদেদে িাদ  ঢাকা াাে ফোদো উত্তভ। 

৫) মোপ্ত জযভাদণ খ্াফায  াজনয উৎ থাকা, মাদত কদয অিদযাধ কযা দর ভুিাজজদন 

জটদক থাকদত াদয 

িনদিাষ্ঠী 

প্রচুয জযভাদণ এভন িনিণ থাকা মাদদয চরাদপযায উয নিযদাজয কযা ম্ভফ না। জফদল 

কদয এভন িনফজতূণে ল্লী অঞ্চর, এফং ঘনফজত ূণে য থাকা উত্তভ। একই াদথ 

উক্ত অঞ্চদরয মুফদক ভাদঝ মুদ্ধংদদী ভদনাবাফ  কিদ থাকা প্রদয়ািন। প্রদয়ািন াভজযক 

কমািযতা  অধযাফায়। উক্ত অঞ্চদর অদস্ত্রয িরবয উৎ থাকা প্রদয়ািন। [দায়াতুর 

ভুয়ািায়াভা আর-ইরাজভয়যা আর-‘আরাজভয়যা] 
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ায়খ্ আফু ভু’আফ জতনজট ভয়দাজন মুদদ্ধয তুরনাভূরক জফদেলণ কদয তায উংাদযয 

কমৌজক্তকতা উস্থান কদযদ ন। এ জতনজট ভয়দান র – আপিাজনস্তান, কচচজনয়া এফং 

ফজনয়া। 

এয ভদধয আপিাজনস্তাদনয কেদে ফগুদরা দফজষ্টয উজস্থত জ র। 

কচচজনয়ায কেদে অজধকাং উাদান উজস্থত জ র। 

ফজনয়ায কেদে কফ জক ু দফজষ্টয অনুজস্থত জ র, কমভন অদস্ত্রয িরবযতা, িনিদনয 

মুদ্ধংদদী  কিজদ ভদনাবাফ। 

এই জতনজট ভয়দাদনয ভদধয ফজনয়ায জিাদ উদেয অিেদন ফযথে য়। কচচজনয়ায জিাদ 

আংজকবাদফ পর য়, এফং আপিান জিাদ মূ্পণেবাদফ পর য়। 

এ দফজষ্টযগুদরায াাাজ ায়খ্ আফু ভু’আফ এফং ায়খ্ আফু ফাকয নাজম – দু’িদনই 

িনভথেনদক একজট অতযন্ত গুরুত্বূণে আফযক ূফেতে জদদফ জচজিত কদযদ ন। 

ায়খ্ আফু ভু’আফ তায এ জফদেলদণয জবজত্তদত ভয়দাজন মুদদ্ধয িনয উমুক্ত জক ু বূজভয 

নাভ উদল্লখ্ কদযদ নিঃ 

আপিাজনস্তান 

ভধয এজয়ায কদভূ 
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ইদয়দভন তথা িাজমযাতুর আযফ 

ভযদক্কা  উত্তয আজিকা 

জফরাদ আ-াভ 

অনযজদদক আফু ফাকয নাজম যাজভাহুল্লা উদল্লখ্ কদযদ ন ৯/১১ এয য (২০০৩ এয আদি) 

তানজমভ িাইদাতুর জিাদদয ে কথদক কমফ অঞ্চরদক অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত ফদর জফদফচনা কযা 

জেদরা তায ভদধয জ রিঃ 

িিোন 

ইরাজভ ভািজযফ 

নাইদিজযয়া 

ইদয়দভন 

জফরাদ আর-াযাভাইন 

াজকস্তান 

 

আি এক দদকয কফজ ভয় য কদখ্া মাদে ায়খ্িণ তাদদয জফদেলদণ জিক জ দরন। 
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উংাযিঃ 

উদয আভযা দুিন ভুিাজদ ভযদকৌরজফদদয জফদেলণ অজত ংদেদ তুদর ধযরাভ। 

দুিদনয ফক্তদফয াযংদে র – 

১) ভুিাজজদদনয াভথেয ীজভত 

২) এই ীজভত াভথেয জক ু অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত অঞ্চদর ককিীবূত দফ 

৩) অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত বূজভয জক ু ুজনজদেষ্ট দফজষ্টয থাকদফ – কমভন দীঘে কভযয়াজদ কিজযরা মুদদ্ধয 

উদমািী কবৌিজরক অফস্থা, ভুিাজজদদনয স্বাধীনবাদফ চরাচদরয ুদমাি, অদস্ত্রয িরবযতা, 

িনদিাষ্ঠীয মুদ্ধংদদজ  কিজদ ভদনাবাফ, তাগুদতয ককিীয় ান দুফের য়া, িনভথেন। 

৪) অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত বূজভ/অঞ্চরগুদরাদত ভুিাজজদন তাগুত াকদিাষ্ঠীয াদথ ভয়দাজন মুদদ্ধ 

মাদফন এফং তাগুজত ান উদেদ কদয, তাভজকন অিেন  ইরাজভ ান কাদয়দভয কচষ্টা 

কযদফন 

এখ্াদন দু’িদনয ফক্তফয তুদর ধযা দর ফস্তুত এজটই ককফর এ দু’িদনয অফস্থান না। ফযং 

এই জফদেলণই িাইদাতুর জিাদদয জফদেলণ। িত এক দদক কপ্রোট জযফতেদনয কাযদণ 

জক ু ক াটখ্াদটা জযফতেন এদদ , জকন্তু কভৌজরক কািাদভািত ককান জযফতেন আদ জন। এফং 
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এয প্রভান র াজকভ আর-উম্মা ায়খ্ িিঃ আইভান আম-মায়াজযীয াজপমাহুল্লা 

জনদনাক্ত ফক্তফয – 

আদভজযকায তাদফদাযদদযদক রেযফস্তু ফানাদনায ফযাাদয ফরদত দর, এয ফাস্তফতা এদকক 

িায়িায় এদকক যকভ। এদেদে াধাযণ ভূরনীজত দে, তাদদয াদথ কম ককান ংঘলে 

এজেদয় মায়া, শুধুভাে কই কদভূ ফযতীত কমখ্াদন মু্মখ্ ভদয তাদদয কভাকাদফরা কযা 

অজনফামে দয় দাাঁোয়। [জিাদদয াধাযণ জদক-জনদদেনা] 

এই বূখ্দে  অঞ্চদর জিাজদ তানজমভগুদরায বূজভকাদক িাইদাতুর জিাদ কীবাদফ কদদখ্ তা 

অনুধাফদনয িনয অঞ্চরভূদয এ জফবািন  এয জবজত্ত ম্পদকে আভাদদয জযস্কায ধাযনা 

যাখ্া প্রদয়ািন। একই াদথ প্রদয়ািন এ জনদয় িবীয জচন্তা। উদযয জফদেলদণয আদরাদক 

আভাদদয এ বূখ্ে ককান কশ্রণীদত দয কটা আভাদদয জচন্তা কযা প্রদয়ািন। আয জফচেণ 

ফযজক্তয িনয এ প্রদেয উত্তয খু্দি কফয কযা এদকফাদযই কজিন ফায কথা না। 

তদফ উদযয আদরাচনায য প্রে আা স্বাবাজফক কম অগ্রাজধকাযপ্রাপ্ত অঞ্চরগুদরায ফাইদয 

কম বূখ্ে-অঞ্চর যদয়দ  কখ্াদন জিাজদ তানজমদভয বূজভকা কী দফ। ইনা আল্লা যফতেী 

দফে এ জনদয় আদরাচনা কযা দফ।  

 

---------------------------- 


